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  الدزض الخامع

 

همَّ صّلِ وطلم وبازك، على عبدك وزطىلو محمٍد، وعلى آله 
َّ
بظم هللا السحمً السحيم، الحمد هلل زب العاملين، الل

 .وصحابخه أجمعين، وعلى مً جبعهم بإحظاٍن إلى ًىم الدًً

 .مساجعت على الدزض الظابق

ما أقظام السبا؟               

 ضبا السًىن، وضبا البُىع: الطبا ًىهؼم إلى نؼمين 

  ؟ زبا الدًىن              ما أقظام 

  ، اإلاػاوطاث والهطضًىهؼم إلى نؼمين 

  ؟ زبا البيىع             ما أقظام 

  ، اليؼإ والكظلًىهؼم إلى نؼمين 

 .؟طابط زبا املعاوطاث            ما 

  ،بػس ثبىجه في الصمت طابؽ ضبا اإلاػاوطاث ً ًْ  غلى الس
ٌ
ازة  ًل ما ًٍىن قُه ٍظ

اًل
ًالبُؼ ممث يـإ غً مػاوطتٍة   .ٍو

 . ؟طابط زبا القسوض           ما 

 ا للمهطض غلى اإلاهترض
اًل
ا مـطوػ ا مخمحظاًل ا ظائساًل  .طابؼه ، وهى ًل نطضٍة حط هكػاًل

 .البيىع ؟ زبا            ما أقظام

 وهى ًىهؼم إلى نؼمين :

  ؤو شهبٍة ضبا الكظل، :القظم  وى ، ا، ممل جمطٍة وجمطٍة ْين اإلاخكهْين حيؼاًل ازة في ؤحس البسلْين الطبٍى  وطابؽ ضبا الكظل الٍع

ازةٍة قهي جٍىن غىسئصٍة مً هصا الهبُل، مً ضبا الكظل ، ؤي ٍظ ت، ههىزٍة بىهىزٍة ، وهٌصا مً ألانؼام الطبٍى ، ؤو ملحٍة بملحٍة . بصهبٍة

  ضبا اليؼإ :الثاوىالقظم ،
اًل
، ولٌىه مخكٌو غلت ا، جمٌط بملحٍة  حيؼاًل

ٌ
، ؤي مذخلل

اًل
ين اإلاخكهين غلت  قهى الخإحُل في ؤحس البسلْين الطبٍى

 الؼػم مؼ الٌُل ؤو الىظن بىاء الترحُح في الػلت
ٌ
. الػلت واحسة

ً وزبا البيع            ما ًْ . ؟ الفسق بين زبا الد

 م مهاصس مه جحٍط م وػائل، بِىما ضبا السًىن جحٍط مه جحٍط . قطبا البُىع جحٍط

 الصهب بالصهب، الكظت بالكظت، الخمط بالخمط، ضبا البُىع داصٌّ بإهىاعٍة مىصىصتٍة وهي ألامىاُ الؼخت وما نِؽ غليها ،

ٍىن قُه غلت الؼػم ؤو الٌُل مؼ الىظن  الممىُت ٍو
ٌ
. اإلالح، الـػير، البر، وما ًهاغ غليها مً ًل ما ًٍىن قُه غلت

 بػس ؤن ثبذ في الصمت واػخهط ً ًْ ًْ ثم ًعاز غلى هصا الس . بِىما ضبا السًىن ًجطي في حمُؼ ألامىاُ التي ًٍىن قيها زً

ت على الساجح في زبا البيىع؟             ما هي العلت السبٍى

 في الصهب والكظت هي الممىُت، وفي ألاصىاف ألادطي الؼػم مؼ الٌُل ؤو الىظن .

ت          ما هى   .؟القىاعد في بيع  صىاف السبٍى

 يما بِىا قُما إشا ادخلل الجيؽ واجحسث الػلت، وهصا ًٍىن متى؟ حىاظ الخماثل ووحىب الخهابع،: مً حُث الحٌم (1

، واجحسث الػلت الؼػم مؼ الٌُل ؤو الىظن، قهىا ًجىظ الخكاطل ؤزم مً ؤن ههُى  ا، ادخلل الجيؽ جمٌط بملحٍة ػابهاًل

جب الخهابع ال ًجىظ اليؼإ . الخماثل، ٍو

 ٌػني ال ًجب غىسئصٍة الخماثل يما ال ًجب الخهابع، ؤما إشا ادخلل الجيؽ وادخلكذ الػلت، قُجىظ الخماثل والخهابع، (2

ا، قهصا ال ًجب قُه ال جهابع وال جماثل  بالىهىز وغلتها الممىُت ٌـتري جمطاًل
اًل

. ممل شخصٍة ٌـتري ممث

 .قُجب الخماثل والخهابع، غىس اجحاز الػلت والجيؽإشا اجحسث الػلت واجحس الجيؽ،  (3
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.. بظم هللا، الحمد هلل، وصلى هللا وطلم على زطىى هللا، وعلى آله وصحبه ومً والاه، أما بعد }

ً واملؼاهدًً وجميع املظلمين . فاللهم اغفس لىا ولؼيخىا وللحاطٍس

: قاى ابً قدامت زحمه هللا

وال ًجىش بيع زطب منها بيابع مً جيظه، وال خالصه بمؼىبه، وال هيئه بمطبىخه، وقد ههى زطىى هللا صلى هللا عليه وطلم 

ص في بيع العساًا فيما دون خمظت أوطٍق، أن جباع بخسصها ًأملها 
َّ
عً املصابىت، وهى ػساء الخمس بالخمس في زءوض الىخل، وزخ

 {أهلها زطًبا

 ونس ههى الىبي صلى هللا غلُه وػلم غً اإلاعابىت: ناُ ضحمه هللا .

  ما هي املصابىت؟

 
اًل

ا، قُبُؼ هصا الخمط هي بُؼ الخمط غلى ضءوغ الىذل بالخمط يُث ، ٌػني شخٌص غىسه جمٌط، هصا الخمط ًابٌؽ، وؤضاز ؤن ٌـتري ضػباًل

ا، قىهى الىبي صلى هللا غلُه وػلم غىه،  هي غىه؟الصي بُسه بالخمط الصي غلى ضؤغ الىذل وػٍُىن ضػباًل
ُ
  إلااشا ه

ا وهصا آدطإلاا جهسم مً ؤهه إشا اجكو الجيؽ والػلت ًان هىغاًل ًان هصا ضػٌب وهصا جمٌط، ؤو  ، حتى ولى  . ، جمٌط بخمطٍة

 ألن الخمط اإلاىحىز بُسى هصا ًابٌؽ، بِىما الخمط غلى ضءوغ الىذل ضػٌب، ومً اإلاػلىم ؤن الطػب قُه إلااشا؟قهىا نالىا ال ًجىظ 

 ًبُؼ يُلى مً هصا بٌُلى مً هصا، ػٍُىن هىاى هىٌع مً غسم الخماثل
اًل

ًان ممث . ماٌء، قػىسئصٍة ػٍُىن البُؼ إشا 

. قهصا اإلاحظىض ًىنػىا في الطبا، ألهه ًجب الخماثل في ممل هصه الصىضة، قىهي غً شلَ

  في بُؼ الطػب بالخمط، وهي ما ٌؼمى بالػطاًا، ػمُذ بصلَ ألنها غطث مً الىهىز، قلِؽ مؼ ؤحسٍة منهما 
اًل
واػدمنى الـاضع صىضة

 .ههٌس، وإهما هصا مػه جمٌط، وآلادط لسًه ضػٌب غلى ضؤغ الىذل الصي ًملٌه

  الطػب في ونخه ًٍىن 
اًل
س ؤن ًخكٌه، حػطقىن ؤن الطػب ؤلص مً الخمط، وغازة ٍط قُإحي صاحب الخمط إلى صاحب الطػب، ٍو

ا؛ ألهه غلى إثط  ا هصا الخمط ًٍىن نسًماًل ، ال جٍىن في الخمط الُابؽ، وؾالباًل
ٌ
 وػطاوة

ٌ
ا وقُه حثوة

اًل
 غىس الىاغ؛ ألهه ًٍىن لصًص

اًل
قايهت

 .مىػمٍة ػابوٍة 

ت فيها مً الحنم                 .الؼسوط التي اطخثىيت العاٍز

  
ً
س ؿطاء ما غلى ضؤغ جلَ الىذلت،  :أوو ٍط ٍىن شلَ لحاحتٍة والخكٌه مً الحاحاث، قالػطاًا إلاا ًإحي هصا الصخص ٍو ٍو

ا ؾير محخاجٍة إلى ممل هصا ٌػني ما ٌـتريها ألحل ؤن ًبُػها، س مً شلَ البُؼ، وهى ؤًظاًل ٍط  ًهُى ؤها ؤؿتري الطػب ٍو

س  س ؤن ًخكٌه بها، وإهما هٌصا لؼببٍة ؤو آلدط، ؤعجبخه غلى ػبُل اإلاماُ، ؤو ًٍط ا وهى ال ًٍط ألامط، وال ٌـتريها ؤًظاًل

. الخذلص مما لسًه، قُهاُ البس ؤن ًٍىن لحاحتٍة 

 ما غىسه ههىٌز، وإهما لسًه هصا الخمط، وإال لى البس ؤن ًٍىن هصا اإلاـتري ؾير نازضٍة غلى زقؼ ههىزٍة مهابل ؿطائها، :ثاهًيا 

. ًان لسًه ههٌس قِـتري بهصا الىهس ألحل ًذطج مً هصا الاػخثىاء، ألن الاػخثىاء إهما ًٍىن غىس الحاحت

  
ً
، :ثالثا  والخمؼت ؤوػو ػبو ؤن نلىا ؤن ًٍىن هصا الـطاء غلى وحه الػطاًا، ؤن ًٍىن قُما ال ًجاوظ دمؼت ؤوػوٍة

ا، ػخين في دمؼت ثثثمائت، ونلىا إن الصاع ٌػازُ  ا، الىػو الىاحس ٌػازُ ػخين صاغاًل ؤنها حػازُ ثثثمائت صاغاًل

س ؤو جىهص، لِؽ اإلاهصىز   يُلى ػخمائت واثىا غـط، جٍع
اًل
مًٌ لى حمػتها جؼلؼ ػخمائت وغـطة ا، ٍو ً وؿِئاًل يُلىٍْ

ب،   للىظنالخحسًس في مهساض الصاع، بل هى غلى الخهٍط
اًل
 للحجم، لِؽ مازة

ٌ
 .ألن الصاع في ألاصل مازة

، وظنها ؤلكا يُلى غلى وحه قِـترغ غىسئصٍة ؤن ًٍىن ؤنل مً شلَ، ا في معضغتٍة  لى حاء شخٌص ؤضاز ؤن ٌـتري ضػباًل

ا، هصه ججاوظها قُمىؼ غىسئصٍة مً شلَ،  الػطاًا، ًجىظ؟، ما ًجىظ؛ ألهه ججاوظ الخمؼت ؤوػو، ؤو الؼخمائت وؿِئاًل

 ؤن ممل هصا اإلاهساض ال ًٍىن غلى ػبُل الحاحت، وإهما ًٍىن غلى ػبُل الخىػؼ
اًل
. وغازة

  
ً
 ؤن ًٍىن شلَ بالخهسًط الصي ًحاظط قُه اإلاـتري والبائؼ مً الىنىع في الخكاطل، وهى مً ؤهم هصه الـطوغ :زابعا

. ًجتهسون في جهسًط الخماثل في الحجم بين الطػب والخمط
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. باب الخياز            

. باب الخياز: قاى زحمه هللا}

البيعان بالخياز ما لم ًخفسقا بأبدانها، فإن جفسقا ولم ًترك أحدهما البيع، فقد وجب البيع، إال أن ٌؼترط الخياز لهما أو 

، فينىهان على ػسطهما وإن طالت املدة؛ إال أن ًقطعه
ً
 معلىمت

ً
. {ألحدهما مدة

  العقىد على هىعْينهصا الباب ًإحي في ما ٌؼمى بالػهىز الثظمت، ألن : 
ٌ
، وغهىٌز حائعة

ٌ
. غهىٌز الظمت

 واإلاطاز بالػهىز الثظمت التي ال ًجىظ قيها الكسخ مً الؼطقين إال بططا الؼطف آلادط،
اًل

 غلى ػبُل ؤلانالت، قلى ؤن ؤحسهما ممث

س ؤن ؤقسخ الػهس، ما ًجىظ الكسخ إال إشا ضض ي الؼطف آلادط، قإناله: في البُؼ ناُ . ؤها ؤٍض

ا ًان الػهس ؤو البُؼ الظماًل ًان ثمت دُاض، قُجىظ له حُيئصٍة ؤن ًكسخ ولى  . هصا مً حُث ألاصل، إال إشا 

  َسَخ في الػهس
َ
ؤما في الػهس الجائع قث هحخاج إلى الخُاض ألن الخُاض ثابٌذ في ؤصل الػهس، قمتى ؿاء ؤحسهما ؤن ًكسخ، ق

. الجائع

 ،ًالت والـطيت ًاهذ آلان الـطوغ ومً الػهىز الثظمت البُؼ، وؤلاحاضة، ومً الػهىز الجائعة ؤي ؾير الثظمت، الى  وإن 

. والخىظُماث في الـطيت ججػل ألاصل في صىضها، وؤيثر صىضها غلى ػبُل اللعوم، ال غلى ػبُل الجىاظ

إشن ًطاز بالجىاظ هىا، ال ما نس ًدبازض إلى الصهً مً الحل والحطمت، ال، وإهما الجىاظ ما ًهابل اللعوم قُجىظ ألحس الؼطقين 

. قسخ الػهس مً ؾير ضطا الؼطف آلادط، ؤو مً ؾير إشهه

  مً ؤلامظاء ؤو الكسخ في الػهس، وشلَ ًمبذ للبائؼ واإلاـتري ؤو ألحسهما، بحؼب الخُاض ً ؤما الخُاض قهى ألادص بذير ألامٍط

 وهىغه،
ٌ
.  وما ًٍىن مً اجكامٍة بين اإلاخػانسًً غلُه في بػع صىضه يما ػُإحي ألهه ؤهىاٌع مخػسزة

  للخإمل والىظط والتروي ألن الػهس غعٌم وحعٌم وحؼٌم وُمض يٌّ في 
اًل
ؼ الخُاض في الػهىز إغؼاء اإلاخػانسًً قطصت ومً ِحٌم حـَط

 .ألامط

. أهىاع الخيازاث            

  
ً
 .خياز املجلع: أوال

 ُالبُػان بالخُاض ما لم ًخكطنا: وهىا ًمًٌ ؤن هبسؤ بالىىع ألاُو الصي ابخسؤ به اإلاؤلل، حُث نا .

 مً حسًثٍة حاء غً الىبي صلى هللا غلُه وػلم مً ضواًت حٌُم بً ِحعام 
ٌ
البيعان بالخياز ما لم »وهصا الحهُهت، نؼػت

ىا بىزك لهما في بيعهما، وإن لخما ولربا ُمحقت بسلت بيعهما ، وفي حسًث ابً غمط ويث الحسًمين «ًخفسقا، فإن صدقا وبيَّ

إذا جباٌع السجالن فهل واحٍد منهما بالخياز، ما لم ًخفسقا وماها »: ناُ الىبي صلى هللا غلُه وػلم: في الصحُحين، ناُ

 .«ما لم ًخفسقا وماها جميًعا» وهصا الظابؽ، ،«جميًعا

 ،قلٍّلٍة منهما دُاٌض ٌؼمى بذُاض اإلاجلؽ ، ًاها في مجلؽٍة واحسٍة ًاها قئشا  ًاها حالؼْين، ؤو وانكْين،   وهصا ًصسم غلى ما إشا 

ا، وؤال ًخكطنا،  ًمـُان، ؤو في الؼائطة ًؼيران، في الؼُاضة ًطيبان، قاإلاطاز بهصا ال ؿطغ ؤن ًٍىها في مجلؽٍة وإهما ؤن ًٍىها مػاًل

ا ًان شلَ ؤو حٌماًل  
اًل
. قهصا مجلؼهما حهُهت

 ًاها ًجلؼان في مٍانٍة إلى بػظهما ًاها ًطيبان غلى ػُاضةٍة وهحىها، وإشا ولصلَ هصا الىىع مً الخُاض ًصسم غلى ما إشا  ، وإشا 

ا ا، قالخُاض بامٍة ما زاما مػاًل ًاها ٌؼيران، وإشا زدث إلى مجلؽٍة مػا ثم دطحا مػاًل ا، وإشا  . ًاها في ػائطةٍة ؤًظاًل

ا «ما لم ًترفقا، وماها جميًعا»ولصلَ حاء في الىص   هصا هى الظابؽ، ما هى الظابؽ ؤنهما في اإلاجلؽ قهؽ، قئن ناما حمُػاًل

. ولم ًخكطنا ػهؽ الخُاض، بل هى بامٍة 



5 

والظابؽ قُه هى هصا ولصلَ هصا الخُاض وهى دُاض اإلاجلؽ يما ٌؼمُه الكههاء، ًمٌىَ ؤن حؼمُه ؤو جصكه بذُاض الاحخماع، 

. ؤن ًٍىها مجخمػْين

 ُللخُاض، متى جكطنا قهس ػهؽ الخُاض، «ما لم ًخفسقا»: ولصلَ نا 
ٌ
 والخكطم هىا يما ؤؿاض لُسُ غلى ؤن الخكطم ُمؼهؽ

ًان غامت حماهير ؤهل الػلم غلى إثباجه، إال  إلااشا؟اإلاؤلل بإبسانهما،  مبذ هصا الىىع مً الخُاض، وإن  ًُ ألن بػع الكههاء لم 

ولصلَ اإلاؤلل هص هىا إلى غسم ثبىث هصا الخُاض وؤن اإلاهصىز بالخكطم هىا الخكطم باألنىاُ، - وهم اإلاالٌُت -ؤنهما شهبىا 

ا غلى هصا الهُى يما هى مصهب حمهىض ؤهل الػلم في الخُاض، وؤن دُاض اإلاجلؽ إهما ًصسم غىس الخكطم : ناُ بإبسانهما، حىاباًل

. باألبسان

  ما مػنى الخكطم باألنىاُ؟

ذ مىَ يصا، اهخهى  ، اهخهى الػهس الصي حػانسا إًاه، قهاُ ؤحسهما لآلدط بػُخَ يصا، ناُ اؿتًر ؤي لى ؤنهما في مجلؽٍة واحسٍة

 .نس جكطنا غىسئصٍة بإنىالهما قث دُاض: نالىاهصا الٌثم، ثم اهخهث في الٌثم في ؿؤونٍة ؤدطي، 

ًٍة : لًٌ لى ؤهه ناُ بػخَ، ناُ سها بهصا الممً إهما بمم س الحهُهت ؤال جبػني هصه الؼلػت، إهما الؼلػت ألادطي، ؤو ال ؤٍض ال ؤها ؤٍض

ا، ألن الػهس لم ًمبذ بػس، وإهما ًٍىن الخُاض بػس لعوم  ؤنل، ؤو إلى آدطه، قث ظاُ الخُاض هىا، والحهُهت ؤن هصا ال ٌػس دُاضاًل

ا وؤن ما شهب إلُه حماهير  ا بِىاًل الػهس وثبىجه، وبىاء غلُه قئهه ًمًٌ الهُى بإن هصا اإلاصهب في حٌم الخُاض مطحىٌح ضجحاهاًل

. ؤهل الػلم مً إثباجه هى ما زُ غلُه الىص

 ال ثالث لهما، وهما ً الخكطم باألبسان، وهصا ًٍىن في ًل ش يءٍة بحؼبه، إلااشا ، ألن هصا ػخجس قُه : وإهما ٌؼهؽ هصا بإمطٍْ

 ،
ٌ
ٌُ يميرة  لم جلخو ؤبساهٌما، وإهما الخهذ يما وػائل وؤحىا

اًل
 ممًٌ ؤن جخصل غلى شخصٍة بِىَ وبِىه مكاوظ، ؤصث

اًل
ٌػني ممث

 
اًل

، وجهُى ممث هُى لَ: ًهاُ إضازجٌما وؤصىاجٌما، قإهذ جٍلمه، وهى في بلسٍة بػُسٍة ذ مىَ يصا، ٍو بػُذ غلَُ دثص، : اؿتًر

، مملىٌى إلى آدطه باػخٌماُ الـطوغ الـطغُت، 
ٌ
، ما قُه حهالت

ٌ
ا اإلابُؼ مػلىٌم، مىصىف  قهل ًهاُ لِؽ لهما دُاٌض؟وػبػاًل

ًاها في هكؽ اإلاٍاإلات، :  ؤم ًهاُألنهما لم ًجخمػا؟ هما في حٌم اإلاجخمػين مازاما مخصلْين، قئشا اههؼؼ الاجصاُ جكطنا، لًٌ لى 

ذ مني، ثم ؤها نلذ لَ . مً بىضيُىاقاػى يُل حالَ؟ مً ؤًً ؤهذ ًا ؿُر مٍُائُل؟: دثص بػخَ واؿتًر

ُذ مىه، ثم ػإلخه غً بىضيُىاقاػى، وألاهل هىاى، والبثز وإلى آدطه، ثم  ؤها اجصلذ غلُه مً بىضيُىاقاػى، وباع غلي واؿتًر

ُ : نلُذ  ؼىؽ له ؤن ًهى ٌُ س ؤن ؤؿتري مىَ، قهل  ال، هحً جباٌػىا، والبُؼ غهٌس الظٌم، ًجب غلَُ ؤن : ًا ؿُر مٍُائُل، ؤها ال ؤٍض

لعمه بإن ًبُػني بىاءاًل غلى اجكانىا؟ ؤم ال؟ ال ًلعم، 
ُ
س ؤن ؤبُػَ، هل ؤ ا ؤخي غبس هللا، ؤها ال ؤٍض جمض ي في بُػَ؟ ؤو هى ًهُى غكىاًل

ىظط قُه إلى البسن، وإهما : وال ًهُى نائٌل  ًُ طاز به، ؤو ال  ًُ هىا ال ًمبذ الخُاض؛ ألهىا لم هجخمؼ، الخُاض ثابٌذ مؼ الػهس، وال 

اإلاهصىز غىسئصٍة الاحخماع الحٌمي، قىحً مجخمػان، آلان الظلىا في الهاجل، لًٌ اقترض ؤهىا اهتهُىا ؤها وألاخ مٍُائُل مً 

سه في ش يءٍة آدط، اجصلذ غلُه، الؼثم غلٌُم، ألاخ مٍُائُل، ؤها يىُذ اجصلُذ غلَُ نبل  اإلاٍاإلات، ؤؾلهُذ، ثم جصيطث ؤوي ؤٍض

سها، ما ضؤًٌم؟ ًمبذ  تها مىَ، ؤها جطي دثص ال ؤٍض ، وؼُِذ ؤنُى لَ يصا ويصا ويصا، باليؼبت للبظاغت التي اؿتًر نلُلٍة

الخُاض؟  

 ُا باهتهاء الاجصا . ما ًمبذ الخُاض في هصه الحالت؛ ألهىا جكطنىا حٌماًل

  س ؤن حـتري غبر هصه الصىض نس جٍىن ؤوضح مً الصىضة ألادطي، ما هي الصىضة ألادطي؟ إلاا جإحي ًا ؿُر صهُب ؤهذ وجٍط

، حـتري مىه، حػؼيهم ؤمط بالـطاء، وجسدل ضنم بؼانخَ الائخماهُت، قُإجَُ  الـبٌت غبر ؤلاهترهذ، قخسدل إلى مخجطٍة إلٌترووّيٍة

ا، لًٌ لى ؤن الصخص اهخهى مً  الطز منهم بالهبُى بالبُؼ، قهىا ًهاُ إن دُاض اإلاجلؽ مازام الاجصاُ غبر الـبٌت نائماًل

 ؤدطي، وناُ
اًل
. ؤها ؤجطاحؼ غً ؿطائي ؤو بُيي، قهىا ال دُاض مجلؽٍة : الاجصاُ باإلهترهذ هىا، ثم اجصل بهم مطة

 نس ًهُى بػظٌم : ُ ، وجهى
اًل

ُ : لًٌ بػع اإلاحثث جطقع ؤصث ، قىهى باليؼبت : ال ًمًٌ هصا، وال وػؼَُ، حـتري مىا بث دُاضٍة

، وؤضاز ًبُػها 
ٌ
لخُاض اإلاجلؽ، زع غىَ الخُاضاث ألادطي ػىإجيها، هل هصا مـطوٌع ؤم ال؟ ٌػني لى ؤن ألاخ ػمير، غىسه بظاغت

ًان الاحخماع : غلّي، قهاُ لي حخاج إلُه إشا  ًُ لًٌ جطي ما قُه دُاٌض، إشا اجكهىا، ولى يىا في اإلاجلؽ، ًلعمَ هصا، وهصا ًا إدىة، 
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اض، ؤضزث ؤن  ، وؤهذ غىس مذطج الٍط و غـط ػاغاثٍة ، يُل؟ ضيبُذ مؼ شخصٍة شاهبٍة إلى مٌت، الؼٍط
اًل

بين اإلاخباٌػين مؼىال

ثابٌذ، قله ؤثىاء هصه الػـط ػاغاث ًلها له - دُاض اإلاجلؽ-جبُؼ غلُه، ؤو ٌـتري مىَ، إشا نلىا بإهه مازام مجخمػْين قالخُاض 

س ؤن ًيخهي بؼببٍة ؤو بأدط مً هصه  ا بالبائؼ؛ ألهه ًٍط لحو في بػع الحاالث ططضاًل ًُ ، وهصا في الحهُهت نس  ؤن ًكسخ في ؤي ونذٍة

ًاهذ   إشا 
اًل
، داصت

اًل
 ممث

اًل
ًامث ا  ، ػُجلؼىن ؿهطاًل ًان في ػكُىتٍة الؼلػت والبظاغت ؤو الػهاض ؤو هحىه، وهصا ًخطح ؤيثر قُما لى 

ا مً   قيها مجالؽ وؤزواٌض يما في بػع الؼكً، قجاء الـطع بحلٍة لٍىهه ؿطغاًل
اًل
، لِؼذ يبيرة  غً مٍانٍة واحسٍة

ٌ
الؼكُىت غباضة

 في شاى العمً، ؤنصس في بػع جؼبُهاتها، لًٌ حاء 
اًل
، إلامل هصه اإلاؼخجساث الٌميرة، وإن لم جًٌ مىحىزة لسن حٌُمٍة دبيرٍة

 دُاض آلادط، قإنُى لَ: الحل لها، وهي
َ
ر؟ ٌػني ؤػهؽ ر ؤحسهما آلادط قهس وحب البُؼ، ما مػنى ديَّ إشا ؤجِذ ؤبُؼ، : قئن ديَّ

وال ؤهذ، قىخكو غلى ؤال دُاض، قبمجطز ؤن ًخم الخػانس بُيىا، ًمبذ غىسئصٍة الػهس، هصا : جطي ما قُه دُاض لَ، وجهُى لي ؤهذ

 .قئن جكطنا ولم ًترى ؤحسهما البُؼ، قهس وحب البُؼ: مػنى نىله

  
ً
 .خياز الؼسط: ثاهيا

  ،هصا ًطاز به دُاض الـطغ، إال ؤن ٌـترغ الخُاض لهما ؤو ألحسهما، ٌػني ؤن الخُاض هىا ػُمخس، قُذطج شيط بػسه دُاض الـطغ

، ا، إلى ؤن ًٍىن دُاض ؿطغٍة ا يما بِىَّ  ؤو حٌماًل
اًل
ًان الاحخماع حهُهت ا مً ًىهه دُاض مجلؽٍة نائمٍة غلى الاحخماع، ػىاءاًل   ألهه ؤًظاًل

ًهىم غلى الاؿتراغ، بإن ٌـترغ ؤحُس اإلاخباٌػْين غلى آلادط، ؤو ًمبذ شلَ لٍّلٍة منهما، ًل واحسٍة ٌـترغ هصا، ؤن جطي مػنى 

ا للجمهىض، الصًً ًهُسوهه بمثثت 
اًل
ونٌذ، ؿهٌط، ؤنل ؤيثر، بحؼب الخثف في اإلاسة، قاإلاصهب وهىا ؤؿاض إلُه اإلاؤلل هىا دثق

ازة الِؼيرة غليها، لًٌ الحىابلت يما نطض اإلاؤلل هىا، ًهىلىن  ًالحىكُت والـاقػُت، واإلاالٌُت ًجييون الٍع  ، وإن ػالذ : ؤًامٍة

ا، وناُ  ؤو ػيخين، بمػنى اؿتري مىَ ؤضطاًل
اًل
، ؤثىاء هصه الؼىت، : اإلاسة، لى ناُ ػىت

اًل
ؤها ؤؿتري هصه ألاضض، لًٌ لي الخُاض ػىت

 ُ ، إلى دُاض ؿطغٍة نس ًؼى . نس ًبسو لي قإغُس لَ ؤضطَ، اهظط يُل اهخهلىا مً دُاض مجلؽٍة نصيرٍة

 ،ٌؼيٌر قُه، نس ًىكي ثبىث وهصا الخُاض شهب إلى الهُى به حماهير ؤهل الػلم، حتى ُحٍي الاجكام غلُه 
ٌ

ًان ثم دثف  وإن 

 غلُه، مً ؤظهطها
ٌ
 وهصا الحسًث، ،«املظلمىن على ػسوطهم»: صلى هللا غلُه وػلم-نىله : ؤلاحماع، ولًٌ ألازلت الػامت زالت

.  وإن ناُ بػظهم بظػلٍة في ػىسه، لًٌ الػمل غلُه، ونس حاء ما ًسُ غلى ثبىث الحٌم اإلاـخمل غلُه

 ًكُسها بإن ملٌُت البُؼ في ممل هصه الحالت، في دُاض الـطغ، وهصا الحسًث اإلامِبذ لهصا الىىع مً الخُاض، وهى دُاض الـطغ،

، ؤما الهُى الماويجٍىن للبائؼ؛ ألن البُؼ لم ًخم بػس، ٍُة ً، ػىاءاًل :  وهصا الحهُهت بىاءاًل غلى نى قهى ًىن اإلالَ في مسة الخُاضٍْ

. دُاض الـطغ، ؤو دُاض اإلاجلؽ للمـتري، وهى ما ناله اإلاؤلل هىا

 وهى اإلاصهب : ًمًٌ ؤن وـير هىا إلى هصه اإلاؼإلت، وهي مؼإلت ، ٌُ نىيٌّ ً، وهصا الحهُهت نى ًىن اإلالَ للمـتري في مسة الخُاٍض

سُ غلُه نىله غىس الحىابلت،  والػبس هىا مملىٌى ضنٌُو، «مً باع عبًدا»، «مً باع عبًدا وله ماىٌل »: صلى هللا غلُه وػلم- ٍو

، فماله للري باعه، إال أن ٌؼترط املبخاع» فماله »:  وهى اإلاـتري، قإثبذ للمـتري ُملَ هصا اإلااُ، نؼُم نىله،«وله ماىٌل

 ٌػني إلالَ البائؼ للماُ، نؼُم شلَ وهظيره، ؤن ًٍىن اإلااُ للمـتري غىس الاؿتراغ، قسُ هصا غلى ؤهه في حالت ،«للري باعه

 وهصا مً ؤنىي ألازلت التي شيطها الكههاء ،«إال أن ٌؼترط املبخاع، فينىن املاى له»: الـطغ، ًٍىن اإلالَ للمـتري؛ ألهه ناُ

، إشا نلىا إن اإلالَ في مسة الخُاض للمـتري 
ٌ
. في هصه اإلاؼإلت، وشلَ ًترجب غلُه مؼائل يميرة

 ثم ولسث هصه البهُمت، إشا :مً هصه اإلاؼائل ،  شخٌص باع غلى آدط هكترض بهُمت ؤوػامٍة
اًل

 الىماء الصي ًٍىن غىس البُؼ، ممث
اًل

 ممث

نلىا إن اإلالَ للبائؼ، قاألوالز، ؤو الصي جمذ والزجه مً ِنَبل جلَ البهُمت، مً هخاج ًٍىن للبائؼ، وإشا نلىا إهه للمـتري، اهخهل 

ا هصا  ا الظمان، لى ؤنها ماجذ وهي غىسه، وؤحُاهاًل ، وهصا قطم مهم حسًّ
اًل

للمـتري، وهصا مً الكطوم الحهُهت اإلاهمت، منها ممث

ًٍىن مؤثٌط، بمبالـ ػائلتٍة نُمخه، قئشا نلىا إن اإلالَ للبائؼ، قُظمنها البائؼ، وإشا نلىا للمـتري، قُظمنها اإلاـتري، إشن 

سوض مػه ا مً آثاض ما ٌؼمى باإلالَ؛ ألهه ًدبػه، ٍو  .الخطاج والظمان، الىماء والهثى يما ًهاُ، هصا زائماًل

  
ً
 .خياز العيب: ثالثا
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وإن وجد أحدهما بما اػتراه عيًبا، لم ًنً علمه، فله زده أو أخر أزغ العيب، فما لظبه املبيع، أو حصل فيه مً : قاى}

. {هماٍء مىفصٍل قبل علمه بالعيب، فهى له؛ ألن الخساج بالظمان

 ا، : وهى في نىله ًان في الؼلػت وإن وحس ؤحسهما بما اؿتراه غُباًل هصا ما ٌؼمى بذُاض الػُب، ودُاض الػُب ًٍىن قُما إشا 

 وهصا الىهص ؾير مػلىمٍة لسي اإلاـتري غىس الػهس، قُمبذ له غىسئصٍة الخُاض، وشلَ بإن ًكسخ الػهس ههٌص ًؤثط في نُمتها،

ًان شلَ بػس الخػانس، مؼ ؤن الػهس الظمٌ  . غىس غلمه بالػُب، ولى 

  ؤدطي 
ٌ
س ؤن ؤقسخ، قُإدص ألاضؾ، : ، لى ناُوله حالت  ٌػني ألاضؾ نؼؽ ما بين نُمت الصحت والػُب، ما هى ألاضؾ؟ؤها ما ؤٍض

 
ٌ
اُ، ًىم هظطها في الػُب هصا وحسها ؤن نُمتها وهي مػُبت ، نُمتها بإلل ٍض  ؾير مػُبتٍة

ٌ
م جلَ الؼلػت، وهي صحُحت جهىَّ

، قُهاُ ٍُة ا اُ، يم ألاضؾ؟ مائخا ٍض ضحمه -لَ ؤال جكسخ، وجإدص اإلاائخين، وهصا الهُى هى الصي ؤؿاض إلُه اإلاؤلل : ثماهمائت ٍض

ػس : في نىله- هللا حػالى ٌُ ًان ٌػلم الػُب غىس الخػانس، ال  ا لم ًًٌ غلمه، هصا الـطغ، لى  وإن وحس ؤحسهما بما اؿتراه غُباًل

ا  ػس غىسئصٍة غُباًل ٌُ ا، وهصا يما شيطها ال  ىت، وزقؼ ثمىه، ونس غلم ههصه، قخٍىن غىسئصٍة نُمخه مىهىصاًل ِ
ِّ ا؛ ألهه اؿتراه غلى ب غُباًل

. في الػهس هكؼه

 ُىاه، وهصا ألن هصا الػُب لم ًًٌ ٌػلم به، قله ؤن ًطزه غىسئصٍة قُكسخ الػهس، ؤو ؤدص ؤضؾ الػُبقله ضزه؛ : نا َِّ ، الصي ب

 ؤدطي، ادخاضها ؿُر ؤلاػثم ابً جُمُت، وهصه الطواًت غىس الحىابلت، وناُ بها بػع الكههاء، 
ٌ
الهُى هى اإلاصهب، وثمَّ ضواًت

 ، ألن البائؼ لً ًطض ى :  ناُإلااشا؟وهى ؤهه لِؽ له إال ؤن ًمض ي في الػهس ؤو ًكسخ، قلِؽ له ؤن ًؼالب باألضؾ مً ؾير قسخٍة

اُ، قئلعامه غىسئصٍة بسقؼ اإلاائخين، إلعاٌم بما ال ًطض ى به، جهىلىن  ػُب، هى باع : بئدطاج ملٌه إال بهصا الِػىض، وهى ألالل ٍض

ه وهى مػٌُب بهصا الممً الصي باغه غلَُ،  ا، ال إؿٍاُ، ًخم الكسخ، قخػىز الؼلػت له يما هي، ضبما ًجس مً ٌـتًر ا مػُباًل ؿِئاًل

. وؤهذ لم حػلم بػُبه

  ا ًسُ غلُه نالىا حسًث اإلاصطاث، يما ػُإجِىا وا إلابل والغىم، فمً ابخاعها»وؤًظاًل َصسُّ
ُ
 ٌػني اؿتراها وهي مصطاٌث وهى ،«ال ج

ً، إن ػاء أخرها، وإن ػاء زدها، وصاًعا مً جمسٍ »ال ٌػلم   وهصا الصاع يما ػُإجِىا مً الخمط، ألحل ،«فهى بخير الىنٍس

شيط هاجين الحالخين، قما - صلى هللا غلُه وػلم-ما في بؼنها مً حلُبٍة ؤثىاء الخػانس، ولِؽ مً ألاضؾ، ولصلَ الحظ الىبي 

، وهي مًٌ ؤن وـير إلى مؼإلتٍة ، ٍو : قيها ؤضٌؾ، وهى نؼؽ ما بين ؤو نُمت ما بين الصحت والػُب، ولصلَ هصا الهُى نىيٌّ

ا، ؤما الش يء الِؼير،  ا ظاهطاًل ىهص مً الهُمت ههصاًل ًُ ، ؤن هصا الظابؽ ًٍىن قُما  مؼإلت طابؽ الػُب، يما ؤؿطث نبل نلُلٍة

ا ًمبذ مػه الخُاض ػس غُباًل ٌُ ا، قهصا ال  ىهص ؤحُاهاًل ًُ .  ؤو ال 

وإن وجد أحدهما بما اػتراه عيًبا، لم ًنً علمه فله زده، أو أخر أزغ العيب، وما لظبه املبيع، أو حصل فيه مً هماٍء : قاى}

. {مىفصٍل قبل علمه بالعيب، فهى له

 للمـتري؟ يُل وهى آلان قُه غٌُب، وػيرزه للبائؼ؟   له، إلاً؟

  ًان غلُه، بؼبب ؤهه لم ًًٌ ٌػلم بالػُب، لًٌ إلاا غلم بالػُب بػس شلَ، صاض الظمان غلى البائؼ، قالخطاج ألن الظمان 

ؼ، وصىضجه ؤن دطاج هصه الؼلػت، وضبحها لى  ا مً ؤصُى الدـَط بالظمان هصه الهاغسة غلى ما هي غلُه، هي ؤصٌل غظٌُم حسًّ

ًان لها ضبٌح، ػٍُىن لهصا اإلاـتري، إش ال غُب، قلما غلم بالػُب بػس قما ًٍىن مً ضبحٍة بػس شلَ، قٍُىن للبائؼ، إشا ؤضاز 

ًان له، ؤي للمـتري  ٍىن الطبح إن  . الكسخ، ولم ًطض بهصا الػُب، ؤما إشا ضض ي، ناُ ؤها ضاضٍة بالػُب، قػىسئصٍة ال دُاض، ٍو

  وإن جلكذ الؼلػت، ؤو غخو الػبس، ؤو حػصض ضزه، قله ؤضؾ الػُب، إلااشا؟ ألهه حػصض غىسئصٍة الطز والكسخ، قلِؽ له إال ؤن ًإدص

، ؤما الؼلػت قهس هلٌذ، وال ًمًٌ وال ًخصىض  ، ًإدص اإلاائخين غىسئصٍة ألاضؾ، وهى الهُمت، ٌػني ممل يما نلىا بمماهمائت وؤللٍة

 .الطاز

  
ً
 .خياز الخدليع: زابعا



8 

ً، بعد أن ًحلبها، » :صلى هللا عليه وطلم-وقاى الىبي : قاى} وا إلابل والغىم، فمً ابخاعها بعد ذلو، فهى بخير الىنٍس َصسُّ
ُ
ال ج

 {.«إن زطيها أمظنها، وإن  خطها، زدها وصاًعا مً جمسٍ 

  ،وله صىزجان، دُاض ؤلادكاء: والخسلِؽ مً السلؼت، وهي الظلمت، ومػىاههصا ما ٌؼمى بذُاض الخسلِؽ: 

ظهط الش يء غلى وحهٍة ؤيمل مما هى غلُه، (1 ًُ   ؤن 

ظهطه ؤيمل مما هى غلُه، وما قُه غٌُب  (2 ًُ ذكي غُبه، إشن في الصىضة  ظهط يماله ٍو ًُ . ؤن 

  حتى ٌـمل هصه الصىضة وجلَ، - الصي هى دُاض الخسلِؽ-وهصا الىىع ًمًٌ ؤن هظبؼه ، إظهاض اإلابُؼ بصكتٍة : وهىبظابؽٍة

، مؼ ًىهه لِؽ يصلَ، والكطم بِىه وبين دُاض الػُب ، ؤما الخسلِؽ: مطؾىبتٍة ٍُة واإلابُؼ  قهى إظهاض محاػً،: ؤن الػُب قىاث يما

ٍُة منها،  لهصا الػُب، بِىما جذُير الػُب دا
ٌ
ٍىن إشا اؿخمل غلى غُبٍة قُه نسٌض ظائٌس غلى مجطز دُاض الػُب؛ ألهه حؿؼُت  ٍو

ت، ٌػني دُاض : ألاصل غىس ؤلاػثم، ؤهه ألاصل غسم الخؿؼُت، وإهما غسم غلم اإلاـتري بهصا الػُب، ومً صىضه صٍط الخَّ

ا، ثم  ت جطى حلب الىانت والـاة حتى ًجخمؼ ططغها، قُبسو يميراًل صٍط ت اإلاصًىضة بالحسًث هىا، واإلاطاز بالخَّ صٍط الخسلِؽ، والخَّ

، لٌىه بػس شلَ ًطحؼ ؤنل مً شلَ، قػىسئصٍة ًٍىن هىاى هىٌع مً الخسلِؽ،  إشا ُحلب حاء الحلُب في ؤُو حلبتٍة بٌمُتٍة يبيرةٍة

. الصي ًمبذ مػه الخُاض

  وضز الصاع هصا مً الخمط، ألحل يما شيطها ما ًٍىن مً حلُبٍة ؤثىاء الػهس جم حلبه، هصا محع الػسُ، والهُاغ قُه

ؼػل ٌُ . الحهُهت مً الحٌم واإلاػاوي الش يء الجمُل، لًٌ الىنذ نس ال 

ده: قاى} د ػعسها، أو جعَّ س وجهها، أو طىَّ ت حمَّ ٍع ال ٌعلم جدليظه، فله زده، لجاٍز
َّ
. {ولرلو مل ُمدل

  ،طز،هصه ؤلىاٌن مً الخسلِؽ ًُ ؽٍة ٌػني مبُؼ جم جسلِؼه مً ِنَبل البائؼ، قله ؤن 
َّ
 وهصه بػع الصىض، ممل جحمير قٍل ُمسل

، ناُ س ؿػطها؛ ألن هصا ًسُ غلى هظاضتها وحمالها، ؤو ججػُسه، والخجػُس ما ًٍىن قُه مً الخىاءٍة واههباضٍة : وحهها، ؤو حؼٍى

 .هصا ًله مً الػُىب التي ًمًٌ غىسئصٍة ؤن ًمبذ مػها دُاض الخسلِؽًسُ غلى نىتها، 

. {أو زرى ححع املاء وأزطله عليها عىد عسطها على املؼتري }

  ا، قئشا ؤدص منها ي مىه، قئشا طمط اإلااء، ؤو حبؼه قيها قٍُىن يميراًل ؤدص قُيروَّ سحب منها، ٍو الطحى التي ًجخمؼ قيها اإلااء، وَُ

ًاهذ يصلَ؛ ألن اإلااء نس ُحمؼ، يما ُحمؼ  ، حاءه مً اإلااء ش يٌء يميٌر، قظً ؤنها يصلَ، بِىما هي إهما  اإلاـتري ألُو مطةٍة

 ؤو 
اًل

الحلُب في الـاة اإلاصطاة، قهصا ًله مما هى ممىىٌع ًمبذ مػه الخُاض، ممل ما ًكػل بػع الباغت آلان، في الخمىض ممث

س مػه حجم هصه البظاغت، هصا  ٍع ا مً الٌطجىن الصي ًدؼؼ مػه، ٍو ا ًظؼ ؿِئاًل ا مً الهطاػِؽ، ؤو ؤحُاهاًل س يميراًل الكىايه، ًٍع

ًاهذ يما شيطها لها ؤثٌط في الممً ا، ألهه ًمبذ مػه دُاٌض، الػُما إن  . هىٌع مً الخسلِؽ ؤًظاًل
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